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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti Vám tímto povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec,
poskytuje Vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
Dotaz: „Zajistí MÚ Žatec k řešení problematiky na žádost obyvatel na dnešní den pozvánku,
oficiální formu projednání, audio záznam, řádný zápis a bude přijat závěr z jednání?“ *
Povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec tento dotaz v souladu s § 2 odst. 4 zákona
č. 106/1999 Sb. odmítá. Zároveň povinný subjekt sděluje, že veškeré Vámi výše požadované
informace lze charakterizovat jako běžné podání občana, podnět, případně stížnost a nikoliv
jako informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle informací dostupných
povinnému subjektu sdělujeme, že k uvedeným záležitostem proběhlo vyjádření ze strany
Města Žatec a to na veřejném jednání dne 01.02.2016, na kterém byla tazatelka přítomna.
Dotaz: „Můžete nám písemně poskytnout rozdělovník k pozvánce, tzn. oznámit jména
přizvaných osob a dotčených úřadů, resp. kdo, kromě vedoucího stavebního úřadu a životního
prostředí, byl přizván k účasti na dnešní schůzce se zástupci veřejnosti?“ *
Na základě podkladů (prezenční listiny) byli přítomni:
- za Město Žatec:
- Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města
- Vladimír Martinovský – člen zastupitelstva města
- za Městskou policii Žatec:
- Miroslav Solar – ředitel Městské policie Žatec
- za Městský úřad Žatec:
- Ing. Pavel Král – vedoucí odboru rozvoje a majetku města
- Jiří Dobruský – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, CZ – Czech Republic, e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz,

 +0420-415736111,  +420-415736148, http: www.mesto-zatec.cz, bankovní spojení: KB Žatec, č.ú. 19-422481/0100,
IČ: 00 265781, DIČ: CZ00265781

* UZAX009MVPB*
*MUZAX00BU1X7*

- Bc. Tomáš Trávníček – vedoucí odboru stavební a vyvlastňovací úřad, životní
prostředí (SÚ, ŽP)
- Lukáš Bizoň – referent SÚ, ŽP – stavební úřad
- Ing. Alena Kubíčková – referent SÚ, ŽP – odpady, ochrana ovzduší
- Eva Hrušková – referent SÚ, ŽP – vodní hospodářství
- Eva Pfeiferová - referent SÚ, ŽP – vodní hospodářství
- Rostislav Vošický, DiS. – referent SÚ, ŽP – ochrana přírody a krajiny.
Dále se jednání zúčastnil Mgr. Miroslav Jan Šramota, u kterého z prezenční listiny není
zřejmé, zda se jednání zúčastnil z pozice člena zastupitelstva města či z důvodu bydliště
v dané lokalitě.
Dotaz: „Budou na dnešním jednání přítomni vedoucí, popř. zástupci MÚ Žatec z odboru
dopravy a silničního provozu, odboru rozvoje města nebo zástupci dotčených komisí ZM ŽP a
další?“ *
Povinný subjekt tímto odkazuje na předchozí výše uvedenou odpověď.
Dotaz: „Prosím, můžete širokou veřejnost bliže seznámit s komisí, resp. s jmény osob, viz.
vystoupení pana ZM Jaroslava Hladkého ze dne 18. 01. 2016, pověřené na prošetření
neuspokojivého stavu věci a současně i zveřejnit výsledky šetření vč. přijatých závěrů,
sjednaných termínů a zodpovědných osob?“ *
Povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec tento dotaz v souladu s § 2 odst. 4 zákona
č. 106/1999 Sb. odmítá. Zároveň povinný subjekt sděluje, že veškeré Vámi výše požadované
informace lze charakterizovat jako běžné podání občana, podnět, případně žádost a nikoliv
jako informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle informací dostupných
povinnému subjektu sdělujeme, že k uvedeným záležitostem proběhlo vyjádření ze strany
Města Žatec a to na veřejném jednání dne 01.02.2016, na kterém byla tazatelka přítomna.
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz).

S pozdravem

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec

Pozn.:
* doslovný přepis dotazů
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